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ชื่อเรื่อง การพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมตัวสู่ 

                         ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

คณะผู้วิจัย อาจารย์นิลุบล  ไพเราะ  อาจารย์มนัสวี   อรชุนะกะ  และอาจารย์สุจิตรตรา  ฤทธิ์สกุลชัย 

สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ทราบแนวคิดและองค์ความรู้ของนิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน 

2. จัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  โดย

ใช้แนวคิดหลักภายใต้แนวนโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการตามปฏิญญาอาเซียนด้าน

การศึกษา  ประกอบด้วย  นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  นโยบายที่  2  การพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา   นโยบายที่ 3  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   นโยบายที่ 4  การเตรียม

ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน   และนโยบายที่ 5  การพัฒนาเยาวชน  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยได้รวมนโยบายข้อ 2 และ 5 ไว้ด้วยกัน เนื่องจากความใกล้เคียงกันในด้านนโยบาย   ส าหรับระเบียบ

วิธีวิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ   โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่  นิสิตสาขา

รัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ชั้นปีที ่ 3  (รหัสนิสิต 54)  และ ชั้นปีที่ 4  (รหัสนิสิต 53)  ที่เข้า

สอบในรายวิชาบังคับ  จ านวน  63  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ   แบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลมี  2  ส่วน  ได้แก่  1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)   น ามาวิเคราะห์หา

ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics)   เลือกใช้สถิติ  Chi – Square   t - test  (Independent Samples)  และ  F - test (One - way 

ANOVA)  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป  คะแนนการวัดความรู้  และทัศนคติต่อการพัฒนานิสิตเพื่อ

เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.  นิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จากจ านวน 63  คน  เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 จ านวน  37  คน  

และเป็นนิสิตชั้นปีที่  4  จ านวน  26  คน  นิสิตส่วนใหญ่ได้เกรดเฉลี่ย  3.01 – 3.50   และได้เกรดวิชา

ภาษาอังกฤษ  B  หรือ B+    นิสิตเลือกเรียนวิชาเกี่ยวอาเซียนหรือประเทศสมาชิกอาเซียน  1-2  วิชา  ภาษา
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ท่ี 3  ที่เลือกเรียน  คือ ภาษาจีน  นิสิตติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศอาเซียน  3-4 วันต่อสัปดาห์  นิสิตเคย

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนหรือประเทศสมาชิกอาเซียน  และมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพใน

อนาคตเป็นนักการทูตหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ    

2.  การวัดความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน  นิสิตทดสอบความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนได้คะแนน

เฉลี่ย  8.29  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  12  คะแนน   โดยได้คะแนนสูงสุด  11 คะแนน  และคะแนนต่ าสุด    

5  คะแนน   

3.  ทัศนคติต่อการพัฒนานิสิตของเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวิทยาลัยการเมืองการ

ปกครองเพื่อเตรียมนิสิตสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ปฏิญญาอาเซียน

ด้านการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทัศนคติต่อการพัฒนานิสิต

ตามนโยบายข้อ 1 นโยบายการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารจัดอยู่ในระดับมาก  แต่นโยบายข้อ 2 – 4 จัด

อยู่ในระดับปานกลาง    

4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป  พบว่า  ชั้นปี  เกรดเฉลี่ยรวม จ านวนวิชาเกี่ยวกับอาเซียน 

และการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน  ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลต่อการจัดกลุ่มคะแนนการวัด

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   แต่ความถี่ในการติดตามข่าวสารมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการจัด

กลุ่มคะแนนการวัดความรู้   ทั้งนี้  นิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชั้นปีและเกรดเฉลี่ยรวม

แตกต่างกัน  มีทัศนคติต่อการพัฒนานิสิตเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

ในขณะที่นิสิตที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน  มีทัศนคติต่อการพัฒนานิสิตเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคม

อาเซียนในภาพรวมแตกต่างกันที่ 

5.  ข้อเสนอแนะ  ในประเด็นวิชาที่อยากให้วิทยาลัยฯ  เปิดสอน  3  อันดับแรก  ได้แก่  วิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์   วิชาสนทนาภาษาเพื่อนบ้าน   และวิชาเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาใน

อาเซียน   ประเด็นคุณสมบัติที่นิสิตเห็นว่าควรได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  5  อันดับแรก  ได้แก่  ทักษะภาษาอังกฤษ   ทักษะด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยี    และความ

ตระหนักรู้และการติดตามข่าวสารบ้านเมือง    ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมรวมถึงมารยาทในสังคม   

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ในส่วนของประเด็นทั่วไป  วิทยาลัยฯ  ควรมีการส่งเสริมการเรียนและพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  ให้เพิ่มขึ้น   และควรผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวันอย่างจริงจัง 
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